Invitasjon

PREOPERATIV OPTIMALISERING
- av eldre pasienter

OSLO
THON HOTELL VIKA ATRIUM
18.MARS 2020

Preoperativ optimalisering av eldre pasienter
Litt om kurset:
Kurset er beregnet på leger i spesialisering innenfor indremedisin og geriatri, men
kan også være aktuelt for andre geriatere, indremedisinere, kirurger og
anestesileger.
Det omhandler vurdering av frailty (skrøpelighet) hos pasienter som vurderes for
kirurgi eller andre intervensjoner, og tiltak for å optimalisere pasientene før og etter
inngrepet.

Praktisk informasjon:
Sted:
Dato:
Timetall:
Pris:
Målgrupper:

Oslo, Thon hotell Vika Atrium
18. mars 2020
6

Ansvarlig:

2300.- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te)
Leger i spesialisering innenfor indremedisin og geriatri.
Geriatere, indremedisinere, kirurger og anestesileger
Kurset søkes godkjent til legers etter- og
videreutdanning i geriatri, indremedisin, alders- og
sykehjemsmedisin, anestesi og generell kirurgi med 6
timer
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Påmeldingsfrist:

9. februar 2020

Godkjenninger:

Nettpåmelding: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

www.aldringoghelse.no

PROGRAM
Preoperativ optimalisering av eldre pasienter
0800-0830: Registrering, kaffe/te
0830-0835: Velkommen
0835-0915: Den gamle kirurgiske pasienten – kirurgens perspektiv
Kristoffer Lassen, gastrokirurg, overlege, OUS, Rikshospitalet
0915-1000: Vurdering og optimalisering av lungesykdommer
Magnus Qvarfort, lungelege, overlege, OUS, Ullevål
1000-1015: Pause
1015-1100: Vurdering og optimalisering av hjertesykdommer
Svein Solheim, kardiolog, overlege, OUS, Ullevål
1100-1130: Frailty/skrøpelighet - betydningen i intervensjonssetting
Siri Rostoft, geriater, overlege, OUS, Ullevål
1130-1215: Lunsj

1215-1300: Den gamle kirurgiske pasienten – anestesilegens perspektiv
Allan Gulestøl, anestesilege, overlege, OUS, Ullevål
1300-1345: Geriatrisk vurdering og intervensjon
Nina Ommundsen, geriater, overlege, OUS Ullevål
1345-1415: Pasientens målsetninger og prioriteringer, valg av behandlingsnivå
Siri Rostoft
1415-1430: Pause
1430-1600: Sette alt sammen – kasuistikker med diskusjon
Nina Ommundsen, Siri Rostoft, Allan Gulestøl

Med forbehold om endringer i programmet

Påmeldingsinformasjon
Kurset:
Preoperativ optimalisering av eldre pasienter
Sted:
Dato:
Pris:

Oslo, Thon hotell Vika Atrium
18. mars 2020
2.300,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te)

Nettpåmelding: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

Påmeldingsfrist: 8. Februar 2019
Påmeldingen må være skriftlig og er bindende. Ved avbestilling senere enn 2
uker før kursstart vil du bli fakturert for hele kursavgiften. Eventuell avmelding
må være skriftlig.

www.aldringoghelse.no

